
Informatiebulletin
voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 21 / 2018
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
9 mei 2018, Chaamseweg 6, 5131NG
realiseren 2 appartementen
14 mei 2018, Stationstraat 21, 5131 BL
verplaatsen inrit
16 mei 2018, Chaamseweg 33, 5131 NG
wijzigen melkveehouderij en nieuw bouwen rund-
veestal annex melkgebouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
16 mei 2018, Zandstraat 25, 5131 AB
bouwen bijgebouw

Volledige meldingen 
14 mei 2018, Wilderstraat 15, 4861 PS
saneren asbesthoudende golfplaten
15 mei 2018, Goedentijd 68, 5131 NS
saneren asbesthoudend dak

Melding akkoord 
3 mei 2018, Strijbeekseweg 23A, 4856 AA
Melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
4 mei 2018, Baarleseweg 69, 5131 BB
Melding Activiteitenbesluit, starten inrichting
4 mei 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
Melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Beschikking ambtshalve opneming 
van de adresgegevens als 
onbekend in de Basisregistratie 
Personen

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang van 19 april 2018 op grond van art 2.22 wet 
Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is ge-
bleken dat de betrokkenen niet meer wonen op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschre-
ven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Roubos, W. 08-10-1953
Pechová, P. 06-01-1993

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijk-
heden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekend-
makingen

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

Eind april hebben bij de lintjesregen twee inwoners 
van onze gemeente een Koninklijke onderschei-
ding opgespeld gekregen. Toch weten we zeker dat 
er nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen. 
Kent u ze? Kom dan nu in actie en meld ze aan! 

Aanmelden
De burgemeester moet de aanvragen voor een lintje 
in 2019 al op 1 juli 2018 binnen hebben! U kunt als 
organisatie of als privépersoon (ondersteund door 
een organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan 

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 088-
3821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is 
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan 
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken. 

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij 
komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan op www.alp-
hen-chaam.nl/onderscheiding

• Effe buurten! 
Voor iedereen

Elke dinsdag tussen 
13.00 en 16.00 uur en 
op woensdag tussen 
09.00 en 12.00 uur. 
In Alphen in Den Heu-
vel en in Chaam in het 
SKAC-gebouw

• Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel proble-
men die u buiten tegen komt door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte 
straatverlichting kunt u  via de mobiele telefoon 
melden. Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk 
is wat er aan de hand is. Op deze manier kunnen 
onze medewerkers sneller actie ondernemen om 
het probleem op te lossen. Ze hoeven niet altijd 
meer op locatie te gaan kijken, op de foto is immers 
al duidelijk waar het om gaat.
Download de app via www.buitenbeter.nl of via de 
appstore. Of scan de QR-code  

• Word Supporter Cittaslow

De gemeente is trots op het keurmerk Cittaslow en 
deelt dit graag met ondernemers en organisaties. 
Deze kunnen supporter worden van Cittaslow Alp-
hen-Chaam. Niet alleen producenten van streek-
producten, horecaondernemers, recreatieonderne-
mers en agrariërs komen daarvoor in aanmerking, 
maar ook ondernemingen, verenigingen en organi-
saties van binnen en buiten de gemeente, die de 
kernwaarden van Cittaslow onderschrijven en op 
een positieve manier uitdragen.
U kunt uw aanvraag indienen via www.alphen-
chaam.nl/cittaslow .

• Hoe kunt u een tekenbeet 
voorkomen?

Buiten, in de natuur, loopt u de kans om een teken-
beet op te lopen. De GGD heeft tips om de kans op 
een tekenbeet zo klein mogelijk te maken:
1. Weet waar u teken tegen komt. Teken komen 

voor in bossen, parken, heides, duinen en tui-
nen

2. Blijf zoveel mogelijk op het pad
3. Draag bedekkende kleding. Bijvoorbeeld dichte 

schoenen, lange mouwen en een lange broek.

4. Spuit uw kleding in met een middel dat DEET be-
vat.

5. Smeer uw huid in met een middel dat DEET be-
vat, bijvoorbeeld muggenmelk. Voor volwasse-
nen mag er maximaal 50% DEET in het middel 
zitten. Voor kinderen maximaal 20% DEET

Controleren op een tekenbeet blijft belangrijk. 
Controleer na ieder bezoek aan de natuur goed uw 
lichaam. Meer weten? Kijk op de site van de GGD: 
www.ggdhvb.nl/infectieziekten/teken

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres:  Postbus 3, 5130 AA  ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet:  www.alphen-chaam.nl
E-mail : info@alphen-chaam.nl

Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een af-
spraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via 
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

Openingstijden zijn: 
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten, 
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.

Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl


